
 

 

 

 

Ons Geld - Beleidsplan 2016 – 2018 

Inleiding  

Stichting Ons Geld is in 2012 opgericht als Nederlandse zusterorganisatie van het Britse Positive 

Money en onderdeel van de International Movement for Monetary Reform. In het begin besteedde 

Stichting Ons Geld haar aandacht voornamelijk aan  beantwoording van de vragen “hoe werkt 

geldschepping?” en “wat is de rol van banken daarbij?”. Daarnaast onderzocht zij “wat centrale 

bankiers, bankiers en economen eigenlijk zelf van geldschepping weten”. 

Stichting Ons Geld werd vrij snel gezicht en spreekbuis in Nederland voor een toenemende 

maatschappelijke belangstelling voor het geldstelsel, de werking daarvan, de maatschappelijke 

gevolgen daarvan en de rol van het bankwezen daarbij.  

In gespecialiseerde kringen is het onderwerp geldschepping inmiddels naar de oppervlakte gekomen. 

Enkele banken en bankiers voelden zich daarbij genoodzaakt enige opening van zaken te geven (ING, 

Rabobank en Wim Boonstra) en hun eigen medewerkers te gaan voorlichten. Ook internationaal 

neemt de aandacht toe (o.a. Bank of England en de IJslandse regering). 

In Nederland werd het onderwerp geldschepping opgepikt door theatermakers De Verleiders die het 

op succesvolle wijze voor volle zalen aan de man brachten. In samenwerking met Ad Broere en 

Stichting Ons Geld resulteerde deze aandacht in het burgerinitiatief Ons Geld, dat op 21 april 2015 

met meer dan 100.000 adhesiebetuigingen is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief 

benoemt de gebreken van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter verbetering ervan. De 

politieke behandeling volgt in het najaar van 2015.  

De eerste pioniersjaren van Stichting Ons Geld bleken succesvol. Er is een begin gemaakt met het 

maatschappelijk debat over de regeling van het geldstelsel. Er zijn ook uitgangspunten geformuleerd 

waarmee aan dit debat de gewenste inhoud en helderheid kan worden gegeven.  

De komende jaren zal Stichting Ons Geld moeten doorpakken. Het debat gaat nu beginnen en zal 

effectief moeten worden gevoerd. Stichting Ons Geld moet haar plaats aan de tafel zeker stellen. Ze 

moet haar positie actief uitdragen en er nadere invulling aan geven, in samenhang met de 

ontwikkeling van het debat en de actualiteit.  

Sterke punten van Stichting Ons Geld 

Het succes in de pioniersfase was het werk van een kleine geëngageerde groep vrijwilligers. Dankzij 
hun inspanningen is Stichting Ons Geld in staat geweest om zonder financiering: 

 naam te maken 

 maatschappelijk debat te ontketenen 

 het onderwerp geldschepping op de politieke agenda te zetten 

 gedegen en originele publicaties te verzorgen 

 een persoonlijk netwerk tot ontwikkeling te brengen 

 een behoorlijke ICT-infrastructuur te onderhouden 
 

Minder succesvol was Stichting Ons Geld tot dusver in het organiseren en mobiliseren van haar 

achterban en het binnenhalen van funding. Naar verwachting ligt hier nog veel potentieel.  



 

 

 

 

 

Doelstelling van Stichting Ons Geld 

 
De stichting streeft naar monetaire hervorming leidend tot een maatschappelijk verantwoord en 
dienend geldstelsel, en heeft verder ten doel de ontwikkeling en verspreiding van kennis over 
(alternatieven voor) de regeling van het geldstelsel, alsmede de bevordering van het publieke debat 
daarover. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 

 Het lobbyen bij relevante instellingen om de wenselijke monetaire hervormingen tot stand te 
brengen 

 Nationale- en internationale samenwerking met gelijkgezinde personen en organisaties 

 Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 Het werven van fondsen om in deze activiteiten te kunnen voorzien 
 

Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de constatering dat een publieke functie, geldcreatie, in 
private handen is. Dit leidt tot diverse problemen zoals: 

 

 Financiële instabiliteit  

 Hoge schuldenlasten  

 Buitensporige macht van het bankwezen 

 Maatschappelijke ongelijkheid 

 Economische stagnatie 

 
De doelstellingen van monetaire hervorming die de stichting nastreeft zijn: 

 

 Ontvlechting publiek (geld) en privaat (krediet) 

 Instelling van een digitaal veilig en stabiel publiek geldstelsel, beheerd vanuit het algemeen 
belang 

 Liberalisering van de kredietmarkt 

 

Bij het nastreven van monetaire hervorming stuit de stichting op de volgende hindernissen: 

 
 Monetaire onwetendheid 
 Gevestigde belangen 
 Economische mythes 
 Perceptie van radicale oplossing 
 Onduidelijkheid over transitie 

ver transitie 



 

 

 

 

Beleidsplan 2016 – 2018 

De inspanningen in de periode 2012 – 2015 geven Stichting Ons Geld een goede uitgangspositie voor 
het vervolg. De stichting heeft zelfs enige financiële armslag gekregen. Dit geeft de kans om het 
succes te kapitaliseren, te bestendigen en uit te bouwen. Daarop is het beleid voor de komende 
periode in hoofdzaak gericht. De puur vrijwillige organisatie gaat geleidelijk en in de mate waarin dat 
kan professionaliseren. De inspanningen worden daarbij gericht op:  
 
1. Structureren eigen organisatie 
2. Vergroten monetair bewustzijn  
3. Beïnvloeding maatschappelijk debat 
4. Steun geven aan politieke partijen  
5. Verbreden maatschappelijke beweging  
6. Realiseren Euro transitie-plan (met internationale partners) 
7. Integreren nieuwe ontwikkelingen (bijv. QE for people, blockchain, digitalisering, depositobank) 

 
 

1. Structureren eigen organisatie 
 
• Definiëren en invullen werkvelden en rollen  
• Inrichten administratie en verantwoording  
• Continue werving van donateurs (en fondsen)  
• Regelmatige en consistente berichtgeving  
• Diversiteit in eigen organisatie  
 
Stichting Ons Geld streeft naar een simpele, platte organisatiestructuur waarin bekwame mensen  
zelf activiteiten kunnen ontplooien. 
 

2. Vergroten monetair bewustzijn  
 

• Eigen stellingname ontwikkelen en verspreiden  
• Mensen met verschillende achtergronden betrekken  
• Achterban organiseren en mobiliseren  
    
Stichting Ons Geld streeft naar een diverse groep supporters 
 

3. Beïnvloeding maatschappelijk debat  
 

• Inlijven bekende namen  
• Allianties zoeken (maatschappelijke organisaties, wetenschap, bedrijfsleven, opinie-makers)  
• Database met mogelijke sympathisanten  
• Presentaties en deelname debatten  
    
Stichting Ons Geld wil het maatschappelijk debat over geldcreatie leiden 
 



 

 

 

 
 
 

4. Realiseren van politieke steun  
 

• Burgerinitiatief Ons Geld benutten  
• Deelstappen formuleren  
• Publicaties  
• Netwerken  
 
 Stichting Ons Geld streeft naar politieke neutraliteit en zoekt steun bij alle politieke partijen. 
 

5. Verbreden maatschappelijke beweging  
 

• Optimaliseren visualisaties en website  
• Continue informatie stroom via blog en social media  
• Media structureel benaderen  
• Aanhaken op actualiteit (QE for people, depositobank, etc.)  
• Jaarlijkse grote conferentie organiseren (eventueel met een partner)  
   
Stichting Ons Geld streeft naar verbreding, verdieping en versnelling van de maatschappelijke 
beweging. 
 

6. Realiseren Euro transitie-plan  
 

• Actief worden in internationale netwerk  
• Stappenplan ontwikkelen  
• In dialoog met ECB komen  
• Eigen teksten en beeldmateriaal gedeeltelijk vertalen in Engels  
 
 Stichting Ons Geld streeft naar een leidende rol in de monetaire hervormingsbeweging in Europa.  
 

7. Integreren nieuwe ontwikkelingen  
 

• Nieuwe technologische mogelijkheden (blockchain) integreren  
• Gedeeltelijke introductie digitaal chartaal geld uitwerken  
• QE for the people oppakken  
• Visie op nieuwe banken en fintech-bedrijven formuleren 
    
Stichting Ons Geld wil nieuwe ontwikkelingen integreren in monetaire hervorming.  


